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ORGANISATIE

Net als andere city- en regiomarketingorganisaties 
heeft Ede Marketing ingezet op SupportYourLocals-
campagnes. Inwoners van de gemeente werden daarmee 
hoofdgebruikers van Bezoek-Ede.nl en de social media 
kanalen. 

Steeds meer inwoners kregen vertrouwen in onze 
informatievoorziening en campagnes. De respons en 
doorklikratio’s op advertenties verbraken royaal de landelijke 
benchmarks.

Ede positioneren voor potentiële bezoekers was dit jaar 
lastig, want een bezoek-aanzuigende werking was niet 
toegestaan. Deze taak kon toch uitgevoerd worden door te 
werken met kleinere influencers en een focus te leggen op 
het verzorgingsgebied van Ede.

In dit tweede jaar van de stichting heeft ook de evaluatie 
van Ede Marketing plaatsgevonden. De aanbevelingen 
voor o.a. meer zelfstandigheid en een structurele basis voor 
financiering geven het vertrouwen in de organisatie weer.

Dit verslag laat in vogelvlucht de resultaten zien van de 
prestatieafspraken.

Uit deze evaluatie blijkt dat de marketing-
organisatie van toegevoegde waarde is 
door hoge mate van professionaliteit, 
kennis en expertise op het gebied van 
marketing” 
René Verhulst, burgemeester gemeente Ede

In maart 2020 werd duidelijk dat 2020 geen ‘gewoon’ 
jaar zou worden. Corona zette alles op zijn kop. 
Ondanks de omstandigheden heeft het team van 3.5 
fte het jaarplan met accentveranderingen grotendeels 
uit kunnen voeren. 
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3Actief beleven is één van onze meeste gewaardeerde thema’s



EXPERTISECENTRUM

Zo hebben we in 2020 deelgenomen in projecten van de 
Veluwe Alliantie rond de belevingsgebieden Stille Veluwe en 
Veluwe Remembers. Ook is bijgedragen aan het onderzoek 
naar financiële stromen en nieuwe verdienmodellen van VVV 
Nederland.

In het najaar is meegewerkt aan workshops voor de culturele 
invulling van de Frisokazerne. Ede Marketing heeft gezorgd 
voor een koppeling naar het gebied rond het thema Helene 
Kröller-Müller. Zo is niet alleen een mooi aanbod ontstaan 
voor bezoekers, maar ook een natuurlijke verbinding naar 
lokale musea, kunstenaars en toeristische ondernemers.

Het delen van informatie van Ede Marketing is in 2020 vooral 
digitaal gebeurd via de nieuwsbrief en Linkedin.

De samenwerking met Ede Centrum is in 2020 
geïntensiveerd. Zo heeft het team meegewerkt aan het 
bidbook voor Ede Centrum om de leegstand tegen te 
gaan. Om centrum-ondernemers te helpen met hun online 
zichtbaarheid, is een traject ontwikkeld i.s.m Digilab. De pilot 
start in het eerste kwartaal van 2021.

Ook is bij een aantal partners kennis gedeeld om te komen 
tot een verbetering van de websites, social media en 
campagnes. Dat gold o.a. voor Ede Centrum, Natuurcentrum 
Veluwe en 40 Dagen Eten uit de Streek.

Het onderzoek gericht op een verbeterde aansluiting van 
aanbod en vraag rond internationaal militair toerisme kon 
niet doorgaan. De hiervoor gereserveerde middelen zijn 
ingezet voor SupportYourLocalsEde campagnes.

Via het expertisecentrum deelt het team van Ede 
Marketing haar kennis en netwerk. Dat doet ze o.a. 
voor plannen die een belangrijke impact hebben op de 
lange termijn op het vestigingsklimaat. Maar ook heel 
praktisch door (online) marketingkennis en kunde toe 
te voegen aan projecten.
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WEBSITE IMPRESSIES

LINKEDIN IMPRESSIES

VERSTUURDE NIEUWSBRIEVEN

CLICKRATIO NIEUWSBRIEVEN
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ADVIESSESSIES IN 2019 ADVIESSESSIES IN 2020

*Benchmark in deze branche

*Website is gelanceerd op 4 december 2019



6 Er zijn startborden ontwikkeld voor de MTB-routes

GASTHEERSCHAP

Het aantal gasten in Gelderland nam door de pandemie 
met 25% af ten opzichte van 2019. Landelijk was er een 
afname van 40%. De zomer was zelfs zeer druk op de Veluwe, 
doordat veel Nederlanders in eigen land op vakantie gingen. 

Om bezoekstromen in goede banen te leiden, heeft Ede 
Marketing o.a. in overleg met de boswachters gestuurd op 
bezoek aan rustige gebieden. Zo zijn routes in het zonnetje 
gezet en is de druktemonitor van Visit Veluwe actief 
gepromoot. 

Ook is gewerkt aan een betere ontsluiting van de routes in 
Ede. Zo zijn MTB borden ontwikkeld voor de vier startpunten 
van de routes. Ook zijn de eerste borden ontwikkeld voor 
bijzondere plekken uit de militaire historie van Ede. 

De focus van 2020 voor de gastheerschapfunctie lag 
op kwaliteitsverbetering van toeristische informatie, 
verzorgen van informatie op locatie en ontwikkeling 
van toeristische producten.
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Ede heeft voor het eerst deelgenomen aan de internationale 
beurs van de Liberation Route Europe. Veel touroperators 
actief rond battlefield toerisme gaven aan interesse te 
hebben in de Edese locaties.

De flow is hier heerlijk, de route is hier 
technisch en je kunt hier qua techniek echt 
op het randje rijden”
Gerrit Vermeulen, redacteur op online fietsplatform Fietssport

“
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We hebben in 2020 een nieuw VVV Informatiepunt geopend 
bij Natuurcentrum Veluwe. Vanuit deze locatie liggen 
het actief beleven van de natuur, biodiversiteit en militair 
toerisme binnen handbereik. 

Gemeente Ede heeft nu in totaal zes VVV Informatiepunten 
verspreid in het gebied: Ede (2 x), Lunteren, Bennekom, 
Harskamp en Otterlo.

Er zijn daarnaast folderpunten voorbereid bij het Militair 
Historisch Platform, Akoesticum en Theehuis de Mossel. 

In samenwerking met Cultura worden producten gemaakt 
voor het VVV-assortiment met als thema’s militaire historie, 
creativiteit, natuur en erfgoed.

Natuurcentrum Veluwe is VVV Informatiepunt geworden

VIER DE LENTE OP DE VELUWE

BELEEF DE HERFST OP DE VELUWE

VOORJAARSCAMPAGNE

NAJAARSCAMPAGNE

FIETSEN

WILD EN WANDELEN

ONTWIKKELD IN 2020

BEZOEKERSCAMPAGNES 

OPLAGE: 5.000

BEREIK: 1.69 MLN2020

2020

2019

2019

BEREIK: 6.78 MLN

ONTWIKKELD: 29

BEREIK: 2.58 MLN

BEREIK: 1.8 MLN

9

IN CIJFERS

EDE MAGAZINE

MARKERING MILITAIR HISTORISCHE PLAATSEN

AANKLEDING VVV: + 1

BEELDEN IN BEELDBANK + 545

STARTBORDEN MTB-ROUTE +4

Bovenstaande campagnes zijn gevoerd in samenwerking met Toerisme VAN.



EVENEMENTENLOKET
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Het coronavirus sloeg vlak voor aanvang van het 
evenementenseizoen toe. Veel jaarlijks terugkerende 
evenementen waren al ingevoerd.

Door de onzekerheid en wijzigingen van de RIVM-
maatregelen is de informatie over evenementen meermalig 
aangepast. 

Uiteindelijk bleek dat het evenementenseizoen voor 
evenementen met vergunningsplicht grotendeels verloren 
ging. 

In plaats daarvan werden ondernemers actief met 
kleinschalig en online aanbod. Inwoners en bezoekers 
zochten namelijk naar wat nog wel te doen was in Ede. 

De top 10 pagina’s van Bezoek-Ede laat zien dat er volop 
interesse was voor dat kleinschalige aanbod. Het was een 
welkome onderbreking in een jaar van veel thuisblijven.

Met steeds wisselende randvoorwaarden en de anderhalve 
meter regels hebben de activiteiten beperkt economisch 
rendement opgeleverd, zowel voor de ondernemers als voor 
Ede Marketing.

Opvallend is dat het evenementenloket in 2020 veel 
meer aandacht en tijd heeft gevraagd dan in 2019. 
Ondanks de corona-beperkingen waren er uiteindelijk 
nog ruim 700 kleinere activiteiten te zien op 
Bezoek-Ede.nl.

IN CIJFERS

EVENEMENTEN ON BRAND

EVENEMENTEN OP BEZOEK-EDE.NL

VERGUNNINGSPLICHTIGE EVENEMENTEN

2020

2020

TOTAAL = 726

Evenementen rondom de thema’s actief beleven, erfgoed, 
food, militaire historie, natuur en overige thema’s.

325 729
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98

FOOD

ACTIEF BELEVEN

VELUWE

NATUUR

ERFGOED

OVERIG

MILITAIRE HISTORIE

2019

2019



12 Schaapskooi Zuid-Ginkel

MARKETING EN
COMMUNICATIE

Op meerdere plekken in de gemeente is aanbod te vinden 
dat onderscheidend en sterk genoeg is om de regionale en 
nationale concurrentie met andere gebieden aan te gaan. 

Het gaat om:
• Actief in de natuur
• Actief beleven van erfgoed, kunst en geschiedenis
• Natuur
• Militaire historie

Die thema’s worden consequent op de Bezoek-Ede kanalen 
ingezet en in externe campagnes. Het zijn de thema’s waar 
we capaciteit voor beschikbaar stellen om het aanbod 
inhoudelijk verder te versterken samen met ondernemers en 
gemeente.

Er zijn twee campagnes opgezet met Visit Veluwe. 
Dit keer stond de kinder MTB-route in de etalage. De 
herfstcampagne met radiospots en abri’s had als insteek om 
het seizoen te verlengen. Wild & wandelen was het thema, 
waarbij de special in Roots het minder bekende Deelerwoud 
uitlichtte.

In 2020 is koers gezet op het aanscherpen van de 
positionering van Ede voor inwoners en bezoekers. 
Daarbij worden vier unieke thema’s gebruikt om de 
Veluwe positionering te laden. 

Ik dacht dit gebied redelijk te kennen, 
maar ben echt weer verrast door nieuwe 
bezienswaardigheden.” 
Wanda, oprichter wandelplatform Wanda Wandelt 
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In 2020 is actief samenwerking gezocht met media, 
bloggers en vloggers passend bij de sterke punten van Ede. 
Verheugend is dat deze partijen Ede steeds beter weten te 
vinden. 



Zo bezocht Goedemorgen Nederland de Edese 
schaapskudde in lammertijd. Maar ook veel wandel-, fiets- en 
MTB-bloggers en vloggers wisten de ruimte en schoonheid 
van Ede te waarderen.

Trots zijn we op de allereerste editie van het Ede Magazine; 
78 pagina’s waarin heel veel moois van Ede te vinden is. Het 
Ede Magazine is verkrijgbaar bij alle VVV Informatiepunten 
en wordt daarnaast meegegeven aan elke nieuwe inwoner 
van de gemeente Ede.

Advertorial in Roots Magazine

(ADVERTORIAL)

HET NATIONALE PARK DE HOGE VELUWE

HET NATIONALE PARK DE HOGE VELUW
E - PIETER
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Vier de lente in Ede!Vier de lente in Ede!
Van bijzondere musea, de leukste dagattracties tot de mooiste natuurgebieden, op de Veluwe is zoveel te ontdekken! Houd je van 

struinen, rust en ruimte? Ontdek dan deze lente de prachtige natuur rond Ede. In het hart van de Veluwe kun je kiezen uit 1.265 kilo-
meter aan wandelroutes. Las vooral ruim voldoende tijd voor kijkpauzes in. Bijvoorbeeld voor Fliegerhorst Deelen in het Deelerwoud.

Weidse vlakten, karakteristieke bomen, 
edelherten en een verborgen rijksmonument.  
Dat zijn de ingrediënten van de ontdekkings-
reizen in en om het Deelerwoud - een relatief 
onbekend stukje Veluwe dat prachtige schat-
ten herbergt. Juist vanwege deze onbekend-
heid kun je hier in stilte de natuur ervaren én is 
de kans op wild spotten groot. Uiteraard kun je 
hier de bekende diersoorten tegenkomen, 
zoals edelherten, Schotse hooglanders, dam-
herten, wilde zwijnen en vossen. Het ruige 
savanne-achtige gebied is ook een goede leef-
omgeving voor zeldzamere diersoorten, waar-
onder boomvalk en slangenarend. Als je geluk 
hebt, vind je er ook hagedissen en slangen, 
zoals de hazelworm en adder.
Tijdens je struintocht door het Deelerwoud 
stuit je ongetwijfeld op restanten van het 
grootste rijksmonument van Nederland. 

Rondom Deelen was in de Tweede Wereld-
oorlog namelijk een van de grootste Duitse 
vliegvelden in Europa gevestigd: Fliegerhorst 
Deelen. Ruim 160 van de oorspronkelijke 900 
gebouwen zijn bewaard gebleven. Bijvoorbeeld 
boerenschuren vermomd als Duitse hangars, 
bunkers, sporen van het voormalig tracé van 
het bommenlijntje, bommenkraters en beton-
nen fundamenten. Als je in deze geschiedenis 
geïnteresseerd bent, bezoek dan zeker 
Museum Vliegbasis Deelen. Het Nationale Park 

De Hoge Veluwe biedt daarnaast een speciale 
wandelexcursie aan waarin Fliegerhorst Deelen 
centraal staat. Je bezoekt daarbij een ruig deel 
van het Park waar je normaal gesproken niet 
mag komen. 
Ga naar visitveluwe.nl/lente 
en ontdek wat er dit  
voorjaar nog meer te 
doen is op de 
Veluwe!
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Wandelroutes in het Deelerwoud
Het Deelerwoud is heerlijk om op eigen gelegenheid te verkennen.  
Vind je het prettig om een vaste route te volgen, volg dan:
•  Crossbill Guide: Veluwe De Natuurgids, Dirk Hilbers - Route 14: Het Deelerwoud.
•  Natuurmonumenten: Wandelroute herten spotten in het Deelerwoud, Veluwe.
Ga naar bezoek-Ede.nl/natuur-actief voor meer wandelinspiratie.

(ADVERTORIAL)

Kom wandelen op de Veluwe

MEEST BEZOCHTE 
PAGINA’S OP 
BEZOEK-EDE.NL

EDE IN DE MEDIA

SUPPORT YOUR LOCALS EDE

HOMEPAGINA

SUPPORT YOUR LOCALS - DICHTBIJ EDE

WINTERTIPS EDE 

TOP 10 ATTRACTIES IN EDE

PERSBERICHTEN

COPRODUCTIE MET LANDELIJKE TV

ADVERTORIALS IN 
RECREATIEKRANT VOOR DE VELUWE

VERMELDING IN 
GEDRUKTE MEDIA

WAARVAN   20   LOKAAL/REGIONAAL
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16 StreetArt in het viaduct aan de Keesomstraat

ONLINE

De focus op vier sterke thema’s om de Veluwe positionering 
te laden heeft geleid tot een kwaliteitsslag in de content en 
het vergroten van de vindbaarheid van de site. De thema’s 
zijn met een beperkt advertentiebudget ondersteund. 
Daarnaast is het SupportYourLocalsEde-aanbod actief 
gepromoot.

In de top 10 webpagina’s in 2020 staan Militaire historie, 
Actief beleven van de natuur (MTB en wandelen), 
Natuur (natuurgebieden) en SupportYourLocalsEde 
dan ook prominent bovenaan. Ook het kleinschalige 
activiteitenaanbod in de agenda is goed bezocht.

De zomerperiode bood na de strenge lockdown wat meer 
ruimte om te genieten van de omgeving. Via de campagne 
Dichtbij Ede wezen we inwoners en bezoekers op het moois 
dat Ede te bieden heeft dichtbij huis.

De Zomer Top 5 laat zien waar de meeste aandacht voor was:
1. Top 10 attracties
2. De wolf
3. Wild spotten
4. Heide in bloei
5. Bijzonder overnachten

Naast posters werden Facebook- en Google advertenties 
ingezet. Met een doorklikratio van 5% (Google) en 9% 
(Facebook), scoorden de campagnes royaal boven de 
landelijke benchmarks.

De Bezoek-Ede kanalen hebben - in lijn met de planning 
- een sterke groei doorgemaakt. Het sitebezoek 
is 266% hoger dan in 2019 en komt uit op 226.672 
impressies. De meeste sitebezoekers komen in 
2020 uit Ede en directe omgeving, als gevolg van de 
campagnes gericht op de regio.
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Videomateriaal bleek bijzonder in de smaak te vallen bij de 
doelgroep. Het engagement -reactie van online bezoekers- 
en organisch bereik lagen hoog. Gezien de hoogte van het 
budget worden incidenteel video’s in eigen beheer gemaakt 
en wordt vooral ingezet op samenwerking met influencers 
met een eigen platform.

• Voor belangrijke momenten uit de Edese militaire historie 
zijn animatie video’s ontwikkeld. 

• Rond het thema natuur en biodiversiteit wordt 
samengewerkt met de Edese natuurvlogger Youri 
Jongkoen. 

• Met materiaal van MTB Zuid Veluwe is een kwaliteitsslag 
gemaakt in het beeldmateriaal voor de MTB routes. 

• Bij de SupportYourLocalsEde-campagne is samengewerkt 
met XON TV. Via een cookoff-serie met lokale horeca 
werden 200.000 video-impressies gerealiseerd.
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BEZOEK-EDE.NL
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67.935

303.531

7.646

541

226.672

7.592.101

3.376.275

48.994

2.291

1.006

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019*

2019*

2019*

2019*

WEBSITE IMPRESSIES

GOOGLE ADS IMPRESSIES

FACEBOOK IMPRESSIES

INSTAGRAM IMPRESSIES

FACEBOOK VOLGERS

INSTAGRAM VOLGERS

#SUPPORTYOURLOCALSEDE

*In de periode juni t’/m december 2019

ONTWIKKELDE VIDEO’S

FOOD:  +6

MILITAIRE HISTORIE:  +3

ACTIEF BELEVEN:  +3

NATUUR:  +5

COOF OFF:  +5  (I.S.M. XON)

WEBSITE

AANTAL IMPRESSIES

GOOGLE ADSFACEBOOK

90.000 7.100.0002.720.000

Still uit vlog van Youri Jongkoen



#SUPPORTYOUR-
LOCALSEDE

De site is flink uitgebouwd met steeds wisselend corona-
proof aanbod voor o.a. horeca, retail, sport, wellness en 
cultuur. Waar eerder alleen een selectie van het recreatief-
toeristisch aanbod te zien was, is in 2020 Ede-breed ook 
aanbod uit andere sectoren opgenomen op de site.

In voorjaar, zomer en najaar 2020 is campagne 
gevoerd in samenwerking met de Gemeente Ede. 
Twintig weken lang was corona-proof en lokaal aanbod 
te vinden via 35 posters (A0) in Ede. Advertenties en 
redactionele artikelen brachten getroffen sectoren 
onder de aandacht. Voor inwoners leverde het ideeën 
om lokaal te blijven ‘shoppen’.

Wat fijn dat jullie de ondernemers op deze 
manier proberen te helpen! En met afgehaald 
of bezorgd eten maken we er gewoon wat 
gezelligs van!” 
Esther, volger van de Facebookpagina Bezoek_Ede 

“

Dat dit gewaardeerd werd, is te zien in de hoeveelheid 
reacties op posts en advertenties. Dit zorgde ervoor dat met 
zeer lage kosten het hele jaar door zeer hoge klikpercentages 
gerealiseerd werden op de advertentiecampagnes op 
Facebook en Google. 

Opvallend was dat de doorklik richting aanbiedingen van 
ondernemers het hele jaar is blijven groeien tot zelfs 30-35%. 
Dat betekent dat veel mensen in Ede hun steentje bij willen 
dragen aan hun lokale ondernemers.

Ongeveer 90.000 mensen bezochten de Bezoek-Ede site 
om het lokale aanbod te bekijken. Een veelvoud bekeek de 
online advertenties.

21Poster #SupportYourLocalsEde20



COLLECTIEF
ACCOUNTMANAGEMENT
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Natuurcentrum Veluwe en Ede Marketing hebben het 
thema natuur meer vorm gegeven. Op locatie is een 
VVV-Informatiepunt ingericht. Ook is geholpen bij de 
ontwikkeling van de nieuwe website. We gaven daarnaast 
advies en ondersteuning rond communicatie en activiteiten; 
van social media tot vlaggen voor de buitenexpo.

Ook het food initiatief 40 Dagen Eten uit de Streek kwam 
van de grond. Ede Marketing hielp met de basis van de 
organisatie, communicatie en de ontwikkeling van online 
kanalen. Het leidde tot het winnen van een tweede prijs 
in de Rabo Foodforward Challenge en tot een succesvol 
experiment waarin 80 mensen 40 dagen lang lokale 
voedselproducten aten. Het is nu tijd voor een volgende stap: 
een doorlopend aanbod.

De samenwerking rond Ede Centrum (SBE) is geïntensiveerd. 
Met een aansluiting op de Bezoek-Ede huisstijl en een nieuw 
logo is de herkenbaarheid en uitstraling van het centrum 
verbeterd. Het team heeft advies gegeven over de opzet 
van een introductiecampagne en input geleverd voor een 
bidbook om de leegstand in het centrum tegen te gaan.

Het thema Helene Kröller-Müller heeft een behoorlijke 
ontwikkeling ondergaan. Zo is input geleverd voor het 
Masterplan voor de culturele invulling van de Frisokazerne, 
waarbij een goede koppeling geborgd is naar andere 
organisaties in Ede. Daarnaast zijn Kröller-Müller Museum, 
Cultura en Ede Marketing een gezamenlijk spel aan het 
ontwikkelen, dat mensen online en fysiek kennis laat maken 
met inspiratiebronnen en nalatenschap van Helene Kröller-
Müller in de gemeente. 

Na het verkennen van mogelijkheden, kregen in 2020 
de eerste samenwerkingen concreet vorm. Naast de 
samenwerking met Youth World Food Day is ook de 
samenwerking met Natuurcentrum Veluwe, 40 Dagen 
Eten uit de Streek en Ede Centrum heel vruchtbaar 
geweest.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

NETWERKPARTNERS 

Artbase Ede

40 Dagen Eten uit de Streek

Youth World Food Day

Natuurcentrum Veluwe

Helene Kröller-Müller generatiespel

Hotelplatform
VERKENNINGS-

FASE

BESLUIT TOT
SAMEN-

WERKING

CONCRETE 
PLANNEN

PROJECT IN
UITVOERING

PROJECT 
VOLBRACHT
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Militaire historie: Klankbordgroep Veluwe Remembers, 
Liberation Route Europe, Airborne Region

Toerisme en Recreatie: NBTC (Nederlands bureau 
voor toerisme en congres), Kenniswerk Destination 
Nederland, VVV Nederland, Toerisme VAN

Food: 40 Eten uit de Streek

Algemeen: Gemeente Ede, Vereniging Citymarketing



Stichting Ede Marketing
Bennekomseweg 41

6717 LL EDE

0318-210114
info@ede-marketing.nl
www.ede-marketing.nl 


